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ГУМАНІТАРНО�ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Фундатором найбільшого у Хмельницькому національ-
ному університеті факультету — гуманітарно-педагогічно-
го — є Микола Єгорович Скиба. Можна із цілковитою
впевненістю сказати, що без нього та без його кропіткої ро-
боти і зважених рішень такий інститут не зміг би виникну-
ти і розвиватися.

У 1986 р. М. Є. Скиба почав працювати як декан факуль-
тету із роботи з іноземними студентами. Це був особливий
структурний підрозділ тоді ще Хмельницького технологіч-
ного інституту побутового обслуговування. За 10 років сту-
дентами факультету були представники з понад 30 країн
світу. У 1991 р. були укладені угоди про навчання студентів
з Індії, причому, так би мовити, «з нуля», тобто з підготов-
чого відділення для іноземних студентів. Завершив своє
існування факультет із роботи з іноземними студентами
тільки тоді, коли була згорнута загальноукраїнська програ-
ма навчання студентів-іноземців.

За роки роботи з іноземними студентами М. Є. Скиба
зумів сформувати колектив співробітників деканату, викла-
дачів і співробітників кафедр, і саме на цій базі у 2004 р. був
створений гуманітарно-педагогічний факультет. Микола
Єгорович був обраний його деканом.

За всі роки існування навчального закладу жоден інший
факультет не розвивався такими швидкими темпами. На
момент створення у складі факультету було 4 спеціальності:
«Екологія», «Охорона праці в машинобудуванні», «Трудове
навчання», «Професійне навчання». Саме М. Є. Скиба був
ініціатором відкриття двох останніх. За його безпосередньої
участі формувався пакет необхідних для отримання ліцензії
документів, добиралися кадри, готувалася матеріально-
технічна база для забезпечення навчального процесу, була
створена нова кафедра педагогіки тощо. На факультет
щороку приходили зацікавлені у навчанні студенти, щоро-
ку серед абітурієнтів спеціальностей ГПФ були великі
конкурси. Завдяки наполегливій роботі усього колективу
ГПФ отримав ліцензії на провадження освітньої діяльності
ще за чотирма спеціальностями: «Переклад», «Міжнародна
інформація», «Міжнародні економічні відносини», «Соці-
альна педагогіка». Кількість студентів на той час зросла до
1200 осіб. З’явилися нові кафедри: перекладу, міжнародної

інформації, теорії і методики трудового і професійного
навчання.

Факультет зростав на очах і кількісно, і якісно, тому у
2004 р. постала потреба в його реорганізації. На той час
М. Є. Скиба уже обіймав посаду проректора університету.
Бачення сучасних вимог до організації роботи вищого нав-
чального закладу, шляхів вирішення проблем, які виникали
у ході стрімкої реорганізації всієї вищої освіти в Україні,
дозволило ректорату прийняти рішення про створення та-
ких структурних підрозділів, як інститути. В грудні 2003 р.
гуманітарно-педагогічний факультет був реорганізований у
Гуманітарний інститут. До його складу увійшли два фа-
культети — гуманітарно-педагогічний і факультет міжна-
родних відносин.Директором Гуманітарного інституту і де-
каном факультету міжнародних відносин було обрано
В. В. Третька. А деканом гуманітарно-педагогічного факуль-
тету стала Л. Л. Станіславова.

Гуманітарно-педагогічний факультет об’єднав спеціаль-
ності, пов’язані з педагогічною діяльністю, із забезпеченням
соціальних і гуманітарних потреб людини. До 2010 р. тут
навчалися студенти уже за дев’ятьма напрямами підготов-
ки. Серед них — «Технологічна освіта», «Професійна
освіта», «Філологія (Українська мова і література)»; «Філо-
логія (Англійська мова і література)»; «Соціальна педа-
гогіка», «Практична психологія», «Соціальна робота», «Здо-
ров’я людини», «Екологія, збалансоване природокористу-
вання та охорона навколишнього середовища».

Зважаючи на необхідність оптимізації навчально-
виховного процесу, а також наукової, науково-методичної
роботи було прийнято рішення про передачу напряму під-
готовки і спеціальності «Філологія (Англійська мова і літе-
ратура)» до складу факультету міжнародних відносин.
А з червня 2011 р.на базі ГПФ було створено новий факуль-
тет — соціально-психологічний. У складі факультету здійс-
нюється підготовка фахівців за напрямами підготовки і
спеціальностями «Соціальна педагогіка», «Соціальна робо-
та». «Практична психологія». Деканом факультету став док-
тор психологічних наук Є. М. Потапчук.

Керівництво факультету докладає усіх зусиль до попу-
ляризації Хмельницького національного університету й
тих перспектив, які відкриваються перед його випускни-
ками, зокрема й вихованцями гуманітарно-педагогічного
факультету. Участь викладачів, студентів у підготовці і про-
веденні телепрограм, пов’язаних із мовною культурою, з
екологічними та правовими, політичними особливостями
сучасного життя, проведення телевізійних майстер-класів,
організація творчих виставок, на яких представлено мис-
тецькі вироби викладачів і студентів факультету, участь у
мистецьких фестивалях, організація на базі випускових ка-
федр предметних олімпіад, професійних конкурсів для
школярів, організація спортивних змагань для особливих
категорій населення, організація семінарів, круглих столів
за участю співробітників кафедр і потенційних робото-
давців — це тільки незначна частина з усіх тих видів про-
форієнтаційної роботи, яка й дає свої позитивні наслідки.
У 2007 р. побачив світ навчальний підручник «Теорія і
практика профорієнтаційної роботи з дітьми і молоддю».

Круглий стіл у Центрі порівняльної 
професійної педагогіки
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Цей підручник став своєрідним підґрунтям ефективної
профорієнтаційної роботи в університеті, а особливо на
гуманітарно-педагогічному факультеті.

Тривалий час із керівництвом факультету співпрацю-
ють такі відомі в Україні та за її межами науковці, як профе-
сор М. І. Сметанський, професор М. І. Томчук, член-корес-
пондент АН України Н. В. Чепелєва, Ю. Й. Поліщук та інші.

У 2011 р. при психолого-педагогічних кафедрах ГПФ
відкрито аспірантуру за спеціальністю «Теорія та методика
професійної освіти».Із травня 2011 р.почала роботу спеціалі-
зована рада із захисту дисертацій за цією спеціальністю.
Прийнято до розгляду перші п’ять дисертаційних досліджень.

Кафедра теорії і методики трудового 
і професійного навчання

Кафедра теорії і методики трудового і професійного
навчання створена 1 липня 1999 року. У 2000 р. вона була
перенесена у приміщення загальноосвітньої школи № 27 у
м. Хмельницькому. Це стало своєрідним симбіозом школи
і кафедри, новим проектом, що досить швидко дав свої ре-
зультати. Викладачі кафедри, студенти можуть не тільки
присвячувати час викладанню та опануванню необхідних
дисциплін — вони фактично «живуть» в атмосфері школи,
працюють у шкільних майстернях, з учнями різних класів,
повсякчас спостерігають за особливостями шкільного
світу. Це стало запорукою зростання кваліфікації викла-
дачів кафедри і професійного становлення студентів. Сьо-
годні на кафедрі — 8 відмінників освіти. Серед викладачів
кафедри — відомі на Поділлі майстри декоративно-прик-
ладного мистецтва Хмельниччини,зокрема майстер худож-
ньої обробки деревини А. А. Яковлєв, майстер художньої
вишивки О. М. Поплавська. Доцент кафедри В. Є. Ребрик є
членом спілки самодіяльних художниць «Дивоцвіт», вона
розробила та запатентувала у 2005 р. авторську техніку
«Нитко-цвяховий натяг».

Тільки за останні роки викладачі видали 4 монографії,
5 посібників, понад 50 методичних рекомендацій. Розробле-
но понад 40 авторських програм, 4 електронні навчальні
комплекси, отримано 4 авторських свідоцтва на винахід
(В. Є. Ребрик — на спосіб створення декоративно-приклад-
ного виробу «Нитково-цвяховий натяг»; А. В. Гунько — на
пристрій регулювання подачі газу в двигун внутрішнього
згорання та на пристрій для виміру масової витрати рідко-
го пального; Н. В. Кудрявцева і О. В. Голодинська — на
пристрій для визначення антропометричних параметрів
фігури); створено й апробовано авторську систему конст-
руювання Г. В. Кравчук.

Особливе місце в роботі кафедри посідають виставки
науково-технічної та художньої творчості. За роки існуван-
ня кафедра взяла участь у 14 всеукраїнських та 38 обласних
виставках декоративно-прикладного мистецтва. Широко-
го розповсюдження набули телевізійні майстер-класи
викладачів В. Є. Ребрик, Л. А. Корницької, А. А. Яковлєва,
І. П. Андрощука.

На базі кафедри протягом 10 років проводиться міжна-
родна конференція «Професійне становлення особистості:
проблеми і перспективи», основним із співорганізаторів
якої є Академія педагогічних наук Києва.

Кафедра української філології
Кафедра створена у 1994 р. Вона є осередком гуманіта-

ризації освіти в університеті. Сьогодні тут готують бакалав-
рів і спеціалістів за напрямом «Філологія (Українська мова

і література»). У 2011 р. було отримано ліцензію на підго-
товку магістрів. Кафедра має усе необхідне методичне
забезпечення для підготовки фахівців з української мови і
літератури за дистанційною формою навчання.

Зважаючи на потреби регіонального ринку праці,
прагнучи розвивати міжнародне співробітництво, кафедра
стала ініціатором ліцензування напряму підготовки
«Філологія (Переклад — польська і англійська мови)».
З 2012 р. за новим напрямом оголошено набір студентів.

Викладацький колектив постійно працює над підвищен-
ням професійного і наукового рівня.За останні 5 років захи-
щено 8 кандидатських та 1 докторська дисертація. Готують-
ся до захисту ще 3 кандидатські і 2 докторські. Протягом
останніх трьох років було видано 3 підручники із грифом
МОН України та 4 наукові монографії.

Особливо активним і різнобічним стало життя кафед-
ри, коли до колективу приєднався, а потім і очолив його
доктор філологічних наук, професор М. М. Торчинський.
Під його керівництвом викладачі і студенти вибороли
дворічний грант МОН України «Ономастичний простір ук-
раїнської мови». Відтак започаткована наукова школа з оно-
мастики.

У липні 2011 р. при кафедрі відкрита аспірантура за
спеціальністю «Українська мова», де до захисту готуються
3 дисертації ономастичного профілю, 2 — за іншими
профілями. Цілеспрямовано до роботи у межах цієї науко-
вої школи залучаються студенти. За останні 2 роки вони
опублікували у різних виданнях понад 200 наукових статей,
беруть участь у наукових конференціях різних рівнів.

У 2009 р. засновано науковий журнал «Поділля. Філо-
логічні студії». До Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України подані документи про надання статусу фа-
хового наукового видання науковому журналу «Актуальні
проблеми української філології і перекладознавства». Ка-
федра готується до проведення на базі ХНУ у 2014 р.
циклічної всеукраїнської наукової конференції «Проблеми
сучасної ономастики».

Один із важливих напрямів діяльності кафедри українсь-
кої філології — виховання студентів-філологів як майбутніх
провідників ідей гуманізму, патріотизму в нашому суспільст-
ві. Тому докладається багато зусиль для формування у сту-
дентів кафедри прагнення до гуманістичної, патріотичної
діяльності. Уже кілька років поспіль викладачі і студенти
відвідують меморіал Тараса Шевченка у Каневі в річницю
перепоховання поета, причому учасники делегації ХНУ бе-
руть участь в урочистому концерті, присвяченому пам’яті

Вручення дипломів переможцям конкурсу 
знавців рідної мови
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Кобзаря. Активно розвивається студентський театр «Глорія»
під керівництвом М. А. Савюка та Т. П. Коваль. Учасники
«Глорії» готують цікаві театралізовані вистави і для студентів
університету,і для глядачів м.Хмельницького.У 2010 р.колек-
тив театру був запрошений на сценічні майданчики Києва.

Щороку кафедра української філології проводить кон-
курс читців, учасники якого не тільки демонструють свою
декламаторську майстерність, а й сприяють ознайомленню
студентської молоді із кращими досягненнями української
поезії. Організовуються зустрічі із кращими представника-
ми сучасної української літератури: з Іваном Драчем, Гали-
ною Пагутяк, Юрієм Андруховичем та письменниками
Хмельниччини. З ініціативи заступника декана з виховної
роботи ГПФ Т. П. Коваль та за найактивнішої участі кафедри
започатковано проведення щорічного фестивалю україн-
ського гумору «Колективний сміх — геній спілкування».
З 2011 р. при кафедрі проводиться щорічна міжвузівська
студентська конференція «Генії України».

Кафедра екології
Кафедра створена у 1996 р. Вона є випусковою для

напряму підготовки і спеціальності «Екологія та охорона
навколишнього середовища і збалансоване природокорис-
тування». Після завершення навчання студенти отримують
дипломи бакалавра, спеціаліста, магістра. За 14 років існу-
вання колектив кафедри досяг максимального забезпечен-
ня кадрами вищої кваліфікації.

Викладачі-екологи завжди відзначалися інтересом до інно-
вацій та творчості. Серед перших вони взяли участь у
реалізації проекту розвитку системи дистанційної освіти у
ХНУ: напрацьовували досвід створення модулів для сту-
дентів-дистанційників, опановували методику постановки
віртуальних лабораторних робіт.

Активною є і видавнича діяльність кафедри. За останні 5
років було видано 7 підручників і посібників, із них 4 мають
гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Кафедра екології — організатор заходів, спрямованих на
захист і упорядкування довкілля. Студенти щорічно беруть
участь в озелененні території Хмельницького та області, в
упорядкуванні рекреативних зон тощо. З ініціативи кафед-
ри щорічно проводяться конференції, семінари, круглі сто-
ли, робота яких спрямована на вивчення проблем захисту
довкілля, вироблення конкретних рекомендацій щодо ре-
алізації необхідних для розв’язання цих проблем дій. Серед
таких заходів — всеукраїнські конференції, присвячені ур-
боекологічним дослідженням та проблемам малих річок
України; обласний круглий стіл «Рекреаційні ресурси

Хмельниччини: стан, проблеми та перспективи викорис-
тання»; круглий стіл «Реалізація екологічної складової
соціально-екологічного розвитку Хмельницької області та
м. Хмельницького» та ін. Здійсненню наукових проектів
сприяє плідна співпраця із громадськими екологічними ор-
ганізаціями, серед яких — Всеукраїнська екологічна ліга,
Українське товариство охорони природи.

На кафедрі екології працює відомий у широких колах
науковців доктор сільськогосподарських наук, професор
В. П. Кучерявий. Він є автором чи не найкращого проекту у
Хмельницькому національному університеті — ботанічно-
го саду, який виконує роль майданчика для практичної ро-
боти студентів-екологів,котрі отримали можливість у будь-
який час здійснювати необхідні спостереження, робити
аналізи, заміри, набувати практичних навиків у догляді за
природними об’єктами, створенні ландшафтного дизайну.

Кафедра здоров’я людини і фізичного виховання
На факультеті працює кафедра здоров’я людини і фізви-

ховання. Протягом багатьох років колектив очолював кан-
дидат педагогічних наук, доцент, майстер спорту Є. М. Свір-
гунець. Із початку заснування кафедри у 1968 р. викладачі й
тренери не тільки дбали про фізичний розвиток, фізичну
культуру студентів навчального закладу, а й виховували по-
тужну команду спортсменів високого класу, яка принесла
заслужену спортивну славу університету.

Упродовж періоду діяльності кафедри представники
різних видів спорту — її вихованці — займали призові
місця на всеукраїнських студентських універсіадах. Їх віта-
ли на змаганнях у багатьох містах України та країн Європи.
Саме тренери кафедри виховали олімпійських чемпіонів
Сергія Нагорного (веслування на байдарках), Галину Пун-
дик і Ольгу Жовнір (фехтування на шаблях).

У 2004 р. розпочалася підготовка фахівців за напрямом
«Здоров’я людини», спеціальністю «Фізична реабілітація».
Сьогодні студенти навчаються за ОКР «бакалавр», «спеціа-
ліст». Це стало новим напрямом у діяльності кафедри, який
дозволив їй активно розвивати наукову, науково-методичну
діяльність.

На кафедрі здоров’я людини і фізвиховання працює
1 доктор наук, професор, 8 кандидатів наук, доцентів,
2 прирівняних до кандидатів наук доцентів ВАК України. За
останні роки видано 3 посібники і підручник із грифом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. До-
лучаються до наукової роботи студенти.

Підготовка фахівців за новою спеціальністю дала мож-
ливість викладачам і студентам кафедри приділити особливу
увагу особам, які потребують фізичної допомоги, психо-
логічної підтримки. Щороку до Дня фізичного виховання і
спорту колектив організовує спортивні змагання для людей
з обмеженими фізичними можливостями. Зокрема у 2011 р.
були проведені змагання з голболу та волейболу сидячи. Сту-
денти під час фахових практик та у вільний від навчання час
активно співпрацюють з інтернатами, спеціалізованими
закладами,оздоровчим табором «Берег надії» у с.Головчинці,
де проживають і навчаються діти-інваліди, допомагаючи
співробітникам цих закладів оздоровлювати вихованців,
прищеплювати впевненість у своїх силах, віру у життя.

За підтримки місцевої та обласної адміністрацій,ректорату
ХНУ викладачі кафедри відкрили Реабілітаційний центр,у яко-
му є сучасне реабілітаційне обладнання. У Центрі займаються
студенти-інваліди, студенти зі спеціалізованих спортивних
груп та викладачі, які потребують фізичної реабілітації.

На концерті, підготовленому студентами 
гуманітарно-педагогічного факультету
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Михайло Миколайович Торчинський — завідувач кафед-
ри,д.філол.н.,проф.Викладає курси: «Українська ономасти-
ка», «Українська мова (за професійним спрямуванням)»,
«Культура наукової мови», «Загальне мовознавство».
Основні праці: «Ономастичні студії в Україні (дисертаційні
дослідження, захищені у другій половині ХХ — на початку
ХХІ ст.)», «Словник власних географічних назв Хмельниць-
кої області» (у співавторстві), «Структура онімного просто-
ру української мови».

Тамара Володимирівна Вільчинська — ст. викл. Читає
дисципліни: «Латинська мова», «Українська мова (за профе-
сійним спрямуванням)». Серед наукових робіт — «Дієслово
та дієслівні форми у латинській мові», «Латинська мова.
Практикум для студентів».

Марія Михайлівна Гавриш — к. філол. н., доц., викладає
актуальні питання соціолінгвістики, етнолінгвістику,
українську мову (за професійним спрямуванням).

Інна Владиславівна Горячок — к. пед. н., доц. Читає кур-
си: «Методика викладання української літератури», «Мето-
дика викладання зарубіжної літератури» та ін. Основні
праці: «Методика навчання української літератури (практи-
кум)», «Педагогічна практика».

Антоніна Петрівна Грицева — к. філол. н., доц. Викладає
вступ до мовознавства, морфеміку і словотвір, морфологію
тощо. У співавторстві видано: «Російсько-український слов-
ник технічних термінів (легка промисловість)», «Українську
ділову мову»,«Українську мову (за професійним спрямуван-
ням)».

Людмила Степанівна Зубар — викладач курсу «Україн-
ська мова (за професійним спрямуванням)», випускниця
ХНУ 2010 р.

Таїсія Петрівна Коваль — ст. викл. Читає курси: «Вираз-
не читання», «Риторика», «Історія української літератури
ХХ ст.» та ін. Автор книги «Виразне читання».

Юлія Миколаївна Маковська — викладач курсів
«Історія зарубіжної літератури», «Сучасна зарубіжна літе-
ратура» та ін.

Валентина Антонівна Папушина — к. філол. н., доц.,
викладач історії зарубіжної літератури.

Неля Володимирівна Подлевська — к. пед. н., доц. Читає
дисципліни: «Методика навчання української мови», «Фо-
нетика» та ін. Серед основних робіт — «Методика викладан-
ня української мови за професійним спрямуванням у ВНЗ».

Наталія Валеріївна Поліщук — викладач курсів «Теорія
літератури», «Основи літературної творчості», «Основи
журналістики» тощо.

Інна Володимирівна Приймак — к. філол. н., доц. Читає
предмети: «Історія української літератури», «Сучасна
українська література» та ін. Автор наукової праці «Любов
Яновська у дзеркалі доби кінця ХІХ — початку ХХ ст.:
відома й невідома».

Іван Степанович Руснак — д. пед. н., проф., викладач
курсів «Література рідного краю» та «Сучасний літератур-
ний процес». Основні роботи: «Українська література Кана-
ди і формування національної самосвідомості канадських
українців», «Українська педагогічна преса Канади і рідно-
мовне шкільництво в діаспорі», «Методика викладання пси-
хології», «Педагогіка і психологія вищої школи», «Вища
освіта і Болонський процес» тощо.

Лариса Георгіївна Скалозуб — д. філол. н., проф., викла-
дає проблемні питання української мови, історію українсь-
кого мовознавства. Автор праць «Сопоставительное описа-
ние согласных современных корейского и русского языков»,
«Палатограммы и рентгенограммы согласных фонем
русского литературного языка», «Упражнения по фонетике
русского языка».

Людмила Леонідівна Станіславова — к. філол. н., доц.,
декан гуманітарно-педагогічного факультету, викладає
вступ до літературознавства, стилістику української мови
та ін. Основні видання: «Російсько-український словник
технічних термінів (легка промисловість)» (у співавторстві),
«Практична стилістика української мови».

Людмила Вікторівна Терещенко — ст. викл. Читає кур-
си: «Лексикологія», «Усна народна творчість», «Інноваційні
технології в лінгвістиці». Співавтор книги «Українська
мова (за професійним спрямуванням)».

Наталія Миколаївна Торчинська — к. філол. н., доц.,
викладає вступ до мовознавства, українську діалекто-
логію, практикум з лінгводидактики, синтаксис та ін.
Основні праці: «Мовні розбори», «Словник власних гео-
графічних назв Хмельницької області» (у співавторстві),
«Синтаксис сучасної української літературної мови: прак-
тикум» тощо.

Інна Богданівна Царалунга — к. філол. н., доц., викладач
курсів «Історична граматика української мови», «Історія
української літературної мови», «Старослов’янська мова»,
«Текстознавство» та ін. Автор праць «Старослов’янська
мова»,«Українські топоніми на -ани (-яни)»,«Історична гра-
матика української мови: практикум» тощо.

Анатолій Миколайович Янчишин — ст. лаборант,
випускник ХНУ 2005 р.

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ  ФІЛОЛОГІ Ї

Зліва направо перший ряд: Л. С. Зубар, Н. В. Подлевська,
І. В. Горячок, Л. Л. Станісловова; другий ряд: А. П. Грицева,
М. М. Гавриш, Ю. М. Маковська, Т. В. Вільчинська, Т. П. Коваль,
Н. В. Поліщук, І. Б. Царалунга; третій ряд: В. А. Папушина,
І. В. Приймак, М. М. Торчинський, Н. М. Торчинська,
А. М. Янчишин, Л. В. Терещенко
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Кафедра створена у 1996 р. Її професорсько-викладаць-
кий колектив забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів
і магістрів за напрямом «Екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване природокористування». Науко-
ва діяльність кафедри зосереджена на проблемах регіональ-
ної екології та збалансованого природокористування. Тут
працює 19 викладачів природничого і технічного напрямів,
серед яких два доктори та 15 кандидатів наук.

Борис Борисович Артамонов — к.військ.н.,доц.Викладає
дисципліни: «Екологічна експертиза», «Метеорологія і кліма-
тологія», «Топографія з основами картографії», «Екологічна
митна експертиза».Є автором кількох навчальних посібників,
серед яких — «Метеорологія і кліматологія», «Топографія
з основами картографії», шести методичних розробок.

Галина Анатоліївна Білецька — к. пед. н., доц. Читає кур-
си:«Методика викладання екологічних дисциплін»,«Методо-
логія наукових досліджень в екології, геологія з основами
геоморфології», «Ґрунтознавство». Автор посібника «Еко-
логічна стандартизація та сертифікація» й ін., десяти мето-
дичних розробок.

Людмила Павлівна Казімірова — к. б. н., доц. Викладає
предмети: «Заповідна справа», «Ландшафтна екологія»,
«Озеленення населених місць», «Декоративне квітникар-
ство». Автор трьох методичних розробок.

Ігор Павлович Крайнов — д. т. н., проф. Має три мето-
дичні розробки. Читає дисципліни: «Екологічна безпека»,
«Організація управління екологічною безпекою на засадах
сталого розвитку».

Володимир Панасович Кучерявий — д. с.-г. н., проф.
Викладає сучасні філософські концепції і теорії систем в еко-
логії, фітомеліорацію. Є автором підручників «Урбоеко-
логія», «Екологія», «Озеленення населених місць» тощо, нав-
чальних посібників та методичних розробок.

Наталія Геннадіївна Міронова — к. т. н., доц. Читає пред-
мети: «Техноекологія», «Радіоекологія», «Основи наукових
досліджень». Автор кількох навчальних посібників, зокрема
«Охорона навколишнього природного середовища на під-
приємствах промислового комплексу», «Екологічна експер-
тиза», 12 методичних розробок.

Віктор Валерійович Рибак — к. с.-г. н. Викладає органі-
зацію управління в екологічній діяльності, екологію.

Наталія Вікторівна Семенюк — к. філол. н., доц. Читає
дисципліни: «Вступ до фаху», «Екологія». Має чотири мето-
дичні розробки.

Людмила Василівна Троян — к. б. н. Викладає біологію,
екологію, організацію контролю якості води, ґрунту та
повітря. Автор трьох методичних розробок.

Оксана Леонідівна Тульська — к. пед. н. Читає курси:
«Хімія з основами біогеохімії», «Екологія».

Володимир Артемович Шмигований — викладач дисцип-
ліни «Організація екологічного інспектування». Протягом
20 років очолював Державне управління охорони НПС
у Хмельницькій області. Має дві методичні розробки.

Лілія Степанівна Юглічек — к. б. н., доц. Викладає пред-
мети: «Загальна екологія», «Екологія міських систем», «Еко-
логія». Є автором трьох методичних розробок.

Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують
випускники ХНУ:

Андрій Андрійович Гончар — випускник Технологічного
університету Поділля 1999 р. Викладає моделювання і прогно-
зування стану довкілля. Автор п’яти методичних розробок.

Лариса Леонідівна Грабовська — к. т. н. Випускниця Тех-
нологічного університету Поділля 2000 р. Читає дисципліни:
«Банки екологічної інформації», «Природоохоронні техно-
логії поводження з відходами», «Методи очистки та контро-
лю якості води». Має три методичні розробки.

Олександр Борисович Гуменюк — к. т. н., доц. Випускник
ХТІПО 1989 р. Викладає «Основи екології». Автор трьох ме-
тодичних розробок.

Андрій Олександрович Дячук — к. пед. н. Випускник
ХНУ 2005 р. Читає предмети: «Інформатика і системологія»,
«Інформаційні системи управління в екологічній безпеці»,
«Екологія». Автор двох методичних розробок.

Ольга Олексіївна Єфремова — к. т. н. Випускниця Техно-
логічного університету Поділля 1999 р.Викладає дисципліни:
«Гідрологія», «Основи біотехнології», «Біоіндикація», «Про-
ектування нормативів ГДС»,«Основи проектування очисних
споруд». Має шість методичних розробок.

Олеся Петрівна Матеюк — к. пед. н., доц. Випускниця
Технологічного університету Поділля 2002 р. Читає курси:
«Екологія людини і соціальна екологія»,«Нормування антро-
погенного навантаження на природне середовище», «Орга-
нізація екологічного контролю на митниці». Автор трьох ме-
тодичних розробок.

Сергій Миколайович Шевченко — к. с.-г. н. Випускник
ХДУ 2004 р. Викладає моніторинг довкілля, фізіологію та за-
хист рослин, основи ландшафтного проектування, екологію.
Має дві методичні розробки.

КАФЕДРА ЕКОЛОГІ Ї

Професорсько-викладацький 
та допоміжний склад 
кафедри екології.
Сидять зліва направо:
В. І. Ящук, Л. Л. Грабовська,
Л. В. Троян, Н. Г. Міронова,
Л. С. Юглічек, Г. А. Білецька,
Є. В. Неймак.
Стоять: В. В. Басиста,
А. А. Гончар, А. О. Дячук,
В. А. Шмигований,
О. П. Матеюк,
Б. Б. Артамонов,
Т. А. Матеюк,
С. М. Шевченко,
О. О. Єфремова,
Л. П. Казімірова
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Фізкультурно-спортивна підготовка студентів — один із
головних напрямів діяльності ХНУ.

Нині навчально-виховну роботу на кафедрі здоров’я лю-
дини та фізичного виховання здійснюють викладачі, які ма-
ють високі досягнення у спорті:

Олександр Олександрович Солтик — завідувач кафедри,
к. фіз. вих., доц., майстер спорту України міжнародного кла-
су з веслування на байдарках, переможець етапу Кубка світу.

Євген Михайлович Свіргунець — к. пед. н., доц., заслуже-
ний працівник фізичної культури і спорту України, відмін-
ник освіти України, співавтор двох навчальних посібників із
грифом МОНУ.

Віталій Васильович Яремчук — доц., заслужений праців-
ник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер
СРСР, УРСР, майстер спорту СРСР із веслування на байдар-
ках, відмінник освіти України.

Микола Миколайович Рудніченко — доц., заслужений
тренер України, майстер спорту СРСР з вільної боротьби,
відмінник освіти України.

Олег Вікторович Базильчук — к. фіз. вих., доц., майстер
спорту України з гандболу.

Євген Олександрович Павлюк — к. фіз. вих., доц., майс-
тер спорту України з кульової стрільби, співавтор трьох нав-
чальних посібників із грифом МОНУ.

Віктор Вікторович Флерчук — к. фіз. вих., доц., майстер
спорту України міжнародного класу з веслування на байдар-
ках, переможець етапу Кубка світу, чемпіон Європи, призер
Чемпіонату світу з веслування на драгонботах.

Богдан Миколайович Ференчук — к. пед. н., доц., суддя
національної категорії з баскетболу.

Василь Федорович Антонець — к. пед. н., доц., майстер
спорту СРСР зі спортивного багатоборства, суддя міжнарод-
ної категорії, почесний працівник фізичної культури і спор-
ту, заслужений тренер України.

Віра Гнатівна Свіргунець — ст. викл., майстер спорту
СРСР зі спортивної гімнастики, відмінник освіти України.

Олександр Володимирович Мозолюк — ст. викл., майс-
тер спорту СРСР і України з вільної боротьби, суддя міжна-
родної категорії, голова спортивного клубу вишу.

Юрій Іванович Павлішен —  к. мед. н., доц., заслужений
лікар України, головний ортопед-травматолог Хмельницької
області.

Володимир Миколайович Мухін — к. мед. н., проф.,
заслужений працівник фізичної культури і спорту України,

відмінник народної освіти України, автор посібників із
фізичної реабілітації.

Владислав Вікторович Козлов — викладач, майстер спор-
ту України з регбі, член молодіжної збірної України.

Людвіг Тадеушович Пухальський — викладач, майстер
спорту України з тхеквондо.

Леонід Сергійович Коваль — викладач, завідувач лабора-
торій, майстер спорту України з веслування на байдарках;

Віктор Вікторович Цісар — викладач, майстер спорту
України з важкої атлетики.

Олег Михайлович Квасниця — ст. викл., майстер спорту
України міжнародного класу з регбі,кращий гравець фінальної
частини Чемпіонату Європи з регбі-7 2008 року (Німеччина).

Петро Іванович Кухтюк — викладач, заслужений тренер
СРСР, майстер спорту СРСР зі спортивної гімнастики.

Тут також працюють старші викладачі,відмінники освіти:
Лідія Михайлівна Остапчук, Роман Іванович Булелик, Адаль-
берт Адальбертович Руснак. Належний рівень навчального
процесу забезпечують к. фіз. вих., доц. Віра Богданівна Ба-
зильчук, к. пед. н., доц., співавтор двох навчальних посібників
із грифом МОНУ Анатолій Арсенович Ребрина, к. фіз. вих.,
доц., співавтор навчального посібника з грифом МОНУ Де-
нис Михайлович Воронін; старші викладачі: Наталія Вален-
тинівна Демченко, Олександр Борисович Садовий, Микола
Іванович Майструк (к. мед. н.), Віталій Станіславович Ней-
мак, Геннадій Михайлович Баннов (старший інструктор
гірського туризму), Оксана Сергіївна Павлюк; викладачі:
Максим Леонідович Бугайов, Ярослав Ілліч Гнатчук, Тетяна
Вікторівна Чопик, Віта Леонідівна Хіміч, Олександр Борисо-
вич Мірза, Тетяна Вікторівна Кірдан, Віктор Іванович Власов,
Юрій Васильович Дутчак; старші лаборанти: Микола Івано-
вич Ткачук, Наталія Михайлівна Антохова, Ірина Миколаївна
Квасниця, Анна Анатоліївна Павлович, Анна Валеріївна Че-
бан,Сергій Іванович Бекетов,Галина Вікторівна Гнатюк; лабо-
рант Олександр Леонідович Артьомов.

Серед видань кафедри, рекомендованих МОНмолодь-
спортом України, — навчальні посібники «Олімпійський і
професійний спорт» (Є.Павлюк,Є.Свіргунець),«Теорія і ме-
тодика дитячо-юнацького спорту» (О.Шинкарук,Є.Павлюк,
Є. Свіргунець, В. Флерчук), «Фізична реабілітація при захво-
рюваннях нервової системи» (Д. Воронін, Є. Павлюк), мето-
дичний посібник «Настільний теніс» (А. Ребрина, В. Адам-
чук, А. Дубенчук, В. Деревянко, Г. Коломоєць), монографії
В. Мухіна «Фізична реабілітація», «Fizgoterapia».

КАФЕДРА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Зліва направо перший ряд:
М. М. Рудніченко, В. І. Авузяк,
Р. Є. Савченко, В. Г. Свіргунець,
Г. Пундик, Є. М. Свіргунець,
О. Жовнір, Р. І. Булелик,
О. О. Солтик, О. В. Мозолюк,
М. І. Кравцов, Є. О. Павлюк.
Другий ряд: В. О. Ткач,
Н. В. Демченко, Л. М. Остапчук,
О. С. Павлюк, В. Б. Базильчук,
Т. В. Кірдан, І. М. Квасниця,
Т. В. Чопик, А. А. Ребрина,
О. Б. Мірза. Третій ряд:
О. В. Антонюк, Я. І. Гнатчук,
С. І. Бекетов, Б. М. Ференчук,
М. Л. Бугайов, А. А. Руснак,
О. В. Базильчук, О. Б. Садовий


